
Gemeentepolis
Via gezondverzekerd.nl kunnen inwoners van gemeente Doesburg een zorgverzekering 
afsluiten: de Gemeentepolis. De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor 
mensen met een laag inkomen met hoge ziektekosten. Meedoen betekent voor u dat u 
minder hoeft te betalen voor meer zorgverzekering.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gemeentepolis zijn:
-  U bent inwoner van de gemeente Doesburg
-  U bent 18 jaar of ouder
-  Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum
-  U heeft geen vermogen boven vermogensgrenzen

Maximaal netto inkomen
Leeftijd  Leefvorm   Inkomen gelijk of 

lager dan (bedragen 

zijn zonder 

vakantiegeld)

18 tot 21 jaar Alleenstaande of alleenstaande ouder € 303,58

 Getrouwd of samenwonend € 607,14

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.229,71

 Getrouwd of samenwonend € 1.756,74

Pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.367,98

 Getrouwd of samenwonend  € 1.854,88

Vermogensgrenzen
Leefvorm Vermogensgrens

Alleenstaande € 6.295,00

Alleenstaande ouder of getrouwd of samenwonend € 12.590,00

Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor de 
Gemeentepolis.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de Gemeentepolis? Dan kunt u een verzoek tot deelname 
indienen via de website gezondverzekerd.nl. 

Inloopspreekuren
Wilt u hulp bij het afsluiten van de juiste zorgverzekering? U kunt gebruik maken van de 
(digitale) inloopspreekuren van Menzis. Via www.menzis.nl/gemeentepolis kunt u een 
digitale afspraak inplannen. Als u liever een fysieke afspraak wilt kunt u gebruik maken 
van het inloopspreekuur op 26 november 2021 (van 9.30 uur tot 16.30 uur) of op 29 
december 2021 (van 9.30 uur tot 16.30 uur). Voor het fysieke inloopspreekuur kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer (0313) 48 13 42 of via werkeninkomen@doesburg.
nl. Het fysieke spreekuur vindt plaats op de Linie 4. Vergeet niet uw mondkapje mee te 
nemen naar uw afspraak. Wij volgen bij de afspraken de landelijke coronamaatregelen.

Veranderkracht van Ovidius 
De gemeente Doesburg heeft vanuit 
werk & inkomen de taak om inwoners 
met een uitkering te begeleiden 
naar werk. Dit op grond van de 
Participatiewet. 

Ovidius is een trainings- en adviesbureau 
dat gespecialiseerd is in het sociaal 
domein. Ovidius biedt de training 
‘Veranderkracht’ aan. Hierbij helpt zij onze 
inwoner stappen te maken richting de 
arbeidsmarkt.  Veranderkracht is vooral 

bedoeld voor de inwoner die het niet 
lukt om een betaalde werkplek te krijgen 
of te behouden. Via deze training is het 
mogelijk hier verandering in te brengen.

Wethouder Arthur Boone zegt: “Ik ben 
blij dat wij dit mooie traject aan kunnen 
bieden aan de Doesburger die hier 
behoefte aan heeft. Het kan net dat ene 
steuntje in de rug zijn, waardoor het nu 
wel lukt om die leuke baan te krijgen.”
Veranderkracht is een intensief traject 

van 13 weken waarbij aandacht voor 
de persoon centraal staat. Het traject 
biedt maatwerk aan de inwoner om 
vaardigheden te ontwikkelen om de stap 
richting betaald werk te overbruggen.
 
Inmiddels is een groep deelnemers 
gestart met dit traject om dit traject in te 
gaan. Wil jij ook stappen maken richting 
een werkplek? Neem dan contact op met 
je consulent van werk & inkomen

Bijdrage voor inwoners met een chronische ziekte of een handicap
Wanneer u chronisch ziek en/of gehandicapt bent kunt u in 2021 misschien in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. De hoogte van de bijdrage is € 175,- 
in 2021. 

Voorwaarden tegemoetkoming 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet u aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
-  U bent chronisch ziek en/of gehandicapt
-  U bent niet verzekerd via Menzis GarantVerzorgd 3
-  U ontvangt geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV
-  Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimumloon 

In onderstaande tabel ziet u tot welk inkomen u een bijdrage kunt ontvangen.

Aanvragen
Wanneer u de tegemoetkoming aan wilt vragen, kunt u dit doen via de website van de 
gemeente Doesburg. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. 

Let op! Geen automatische toekenning in 2021
In voorgaande jaren hebben wij aan sommige inwoners de tegemoetkoming automatisch 
toegekend. Dit jaar doen wij dat niet. Iedereen die aanspraak wil maken op de 
tegemoetkoming moet deze zelf aanvragen. Hierover heeft u een brief ontvangen. 

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Belt u dan met de afdeling werk en inkomen van 
de gemeente Doesburg. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 op 
telefoonnummer (0313) 481342.

Tabel: Maximale netto-inkomen 
Leeftijd  Leefvorm   Inkomen gelijk of lager dan (bedragen zijn zonder vakantiegeld)

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.328,17

 Getrouwd of samenwonend € 1.897,38

Pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.477,02

 Getrouwd of samenwonend  € 2.001,57
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VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
06-11-2021  Magnolialaan 114, het legaliseren van een 

geplaatste erfafscheiding
 
Het publiceren van een aanvraag om een vergunning 
wil nog niet zeggen dat de vergunning al is verleend. Er 
mag dan ook nog niet met de uitvoering gestart worden. 
Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
 
Ontvangen melding(en)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
05-11-2021  Boekholtstraat 11, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
 
Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
05-11-2021  Boekholtstraat 11, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
11-11-2021  Ooipoortstraat 69, het slopen van 

bijgebouwen
 
Bij een melding kan geen bezwaar ingediend worden. 
U kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te 
treden bij (vermeende) overtredingen van de wet. 
 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
10-11-2021  Ooipoortstraat 44, het vervangen van een 

stalen balk en herstellen van het stucwerk
11-11-2021  Ooipoortstraat 69, het realiseren van 

een uitbouw, slopen en bouwen van 
bijgebouwen

 
Het verlengen van de beslistermijn is een 
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht. Dit is een beslissing 
waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is.
 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
10-11-2021  Coehoornsingel 9, het vestigen van een 

ontmoetingsplek met timmerwerkplaats in 
het souterrain

11-11-2021  Koldeweij 5, het plaatsen van een 
sedumdak op de woning

 
Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.
 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
09-11-2021  Burgemeester Nahuyssingel 23, het 

aanbrengen van een geïsoleerde 
funderingsvloer & wijzigen van 
buitenkozijnen

 
Bovenstaand besluit is zes weken na de datum van 
verzending van kracht.
 
Bent u het niet eens met een bovenstaand besluit? Maak 
dan binnen 6 weken bezwaar na de verzenddatum. Dit 
kan digitaal óf per brief. Digitaal bezwaar maken doet 
u met uw DigiD via onze website: www.doesburg.nl/
bezwaar-maken. Schrijft u een brief? Leg hierin dan uit 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Richt de 
brief aan het college van burgemeester en wethouders 
gemeente Doesburg. Vergeet niet uw naam en adres, 
de datum en uw handtekening toe te voegen. Voeg bij 
voorkeur ook een kopie van het besluit toe.
 
Bij interesse voor een verleende vergunning en de 
bijbehorende stukken, neem dan contact op met het 
Wabo-loket. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 9:00 en 12:00 uur.
 
Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 23 november 2021 
vanaf 13:30 uur aan het stadhuis van Doesburg. Tijdens 
deze openbare zitting worden de nieuw ontvangen 
plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen 
en overige verzoeken die moeten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand voor advies voorgelegd aan de 
integrale mandaatcommissie. Voor inlichtingen en/
of het maken van een afspraak kunt u voorafgaand 
aan deze zitting contact opnemen met het Wabo-loket 
0313 481410, bereikbaar ma. t/m do. van 9:00 tot 12:00 
uur. De definitieve agenda is circa twee dagen voor 
de vergaderdatum vanaf 12.00 uur te raadplegen op 
www.doesburg.nl onder – Wonen en leven – Huizen 
en bouwen – Welstand – Integrale mandaatzitting 
Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg.
 

Commissie Omgevingskwaliteit, volledige Commissie
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 24 november 
2021. Tijdens deze openbare zitting worden de nieuw 
ontvangen plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere 
plannen en overige verzoeken die moeten voldoen aan 
redelijke eisen van welstand voor advies voorgelegd 
aan de voltallige commissie. Voor inlichtingen en/of 
het maken van een afspraak kunt u voorafgaand aan 
deze zitting contact opnemen met het Wabo-loket 0313 
481410, bereikbaar ma. t/m do. van 9:00 tot 12:00 uur. 
De definitieve agenda met vergaderlocatie wordt circa 2 
dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site 
van het Gelders Genootschap en is te raadplegen op 
www.geldersgenootschap.nl/agenda 
 
Indien nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via het 
Wabo-loket.
 

VERKEER EN VERVOER

Verkeersbesluit instellen tijdelijk parkeerverbod 
Halve Maanweg
Woensdag 17 november 2021 is een verkeersbesluit 
gepubliceerd voor het instellen van een tijdelijk 
parkeerverbod in de Halve Maanweg. Dit besluit is 
online in te zien via het Gemeenteblad. Hier vindt u ook 
informatie over de bezwarenprocedure.

Colofon

Stadhuis Doesburg
Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg

T (0313) 48 13 13 
 info@doesburg.nl
www.doesburg.nl

Openingstijden
In verband met het coronavirus is het stadhuis alleen op 
afspraak te bezoeken. Om een afspraak te maken, belt u 
naar het publieksbureau op het nummer 0313 – 48 13 13.

Plusbus Doesburg e.o.  
Wanneer op eigen kracht reizen niet 
meer lukt, dan kunnen inwoners van de 
gemeente Doesburg e.o. gebruik maken 
van de vervoersdienst Plusbus Doesburg 
e.o. Hiermee kunt u bijvoorbeeld naar 
de huisarts, bingo, zwemmen of de 
supermarkt. De vrijwillige chauffeurs 
halen je thuis op en brengen je ook weer 
netjes terug.

-  De Plusbus is bedoeld voor ouderen en 
mensen met een beperking. Ook als je 
met rollator of rolstoel reist.

-  Er wordt gereden van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur.

-  Op zaterdag wordt er van 09.00 uur tot 
18.00 uur gereden.

-  Avondritten op maandag t/m zaterdag 
vinden in overleg plaats en zijn alleen 
mogelijk bij aanwezigheid van een 

chauffeur. Op zon- een feestdagen rijdt 
de Plusbus niet.

-  Een ritaanvraag (of aanvraag voor 
meerdere ritten) dient minimaal 2 
werkdagen van tevoren plaats te vinden.

-  Dit kan zowel telefonisch via 06 41 91 77 
57 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur of via het ritaanvraagformulier 
op www.plusbusdoesburg.nl  

•  Om de telefonische bereikbaarheid te 
vergroten, nemen  telefoonvrijwilligers  
van 13.30 tot 16.30 uur de telefoon op 
en uw gegevens noteren. U wordt dan 
de volgende ochtend teruggebeld door 
een kantoormedewerker. U hoort dan 
of de rit ingepland kan worden.

Coronamaatregelen: Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

Annulering ‘Een nieuwe tijd rijdt’
In een eerdere uitgave van deze 
gemeentepagina kondigden wij aan 
dat er in november een SRV-wagen 
naar Doesburg zou komen. Door de 
aangekondigde maatregelen hebben wij 

besloten dat de wagen deze maand niet 
door Doesburg zal rijden. We hopen dat 
de wagen op een later moment toch nog 
naar Doesburg zal komen.

De Plusbus zoekt vrijwilligers chauffeurs 

en Kantoor medewerkers

die affiniteit met onze doelgroepen hebben en het leuk vinden om een steentje bij 
te dragen aan maatschappelijke doelstellingen.

Heb je belangstelling, Mail of bel met Theo van Leeuwen:
06 29 53 55 47, plusbusdoesburg@gmail.com

Onthulling plaquette in Roggestraat
Afgelopen zondag, 14 november, 
onthulde burgemeester Loes van 
der Meijs van de Laar een plaquette 
in de Roggestraat. Deze plaquette 
is opgehangen ter herinnering 
aan de (vrijwel) eerste Doesburgse 
burgerslachtoffers in de Tweede 
Wereldoorlog.

Vijfenveertig Doesburgse mannen 
vertrokken op 27 augustus 1940 vanaf 
de Roggstraat naar Berlijn om door de 
Duitse bezetter te worden tewerkgesteld. 
De mannen moesten werkzaamheden 
verrichten voor de Deutsche Reichsbahn, 

de Duitse spoorwegen. Op 14 november 
van dat jaar sloeg het noodlot toe. Een 
Engelse bommenwerper die Berlijn 
bestookte, werd uit de lucht geschoten 
en viel brandend neer op 2 barakken. 
Drieëndertig personen kwamen hierbij 
om het leven, waaronder10 Doesburgers. 
De schok en het verdriet in onze stad 
waren enorm.

De historische verenigingen en  
streekmuseum De Roode Tooren nam 
het initiatief voor het plaatsen van deze 
herinneringsplaquette.


